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ทวัรเ์กาหลี บินบา่ย กลบัดึก (5D3N) 
“KOREA โปรกระแทกไต” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
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บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ702 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อนิชอน) 15.40 – 23.05 

XJ703 ICN(อนิชอน) - DMK(กรงุเทพ) 00.20 – 04.50 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

เดนิทาง สงิหาคม – กนัยายน 2561 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน)                                                 (-/-/-) 
 

 
 

13.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั
ฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
** ประเทศเกาหลใีตไ้ม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ
ปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมนี ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น
เครื่องบนิได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม 
จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

15.40  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ Air Asia 

X เทีย่วบนิที ่XJ 702  

** ส าหรบัเทีย่วบนินี้ ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้

เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 15 นาท ี** 

23.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าทุกท่านเดนิท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติ

ทีย่าวกว่า 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสูง 107 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามยิง่ใหญ่ยามค ่าคนื  น าท่านเดนิ

ทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั  

ท่ีพกั INCHEON HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า 
  
 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัท่ี 2 
เมืองโซล – สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์– พิพิธภณัฑส์าหร่าย – ศนูยร์วมเคร่ืองส าอางแบรนดด์งั
เกาหลี – ตลาดทงแดมนุ  
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชดุประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (Hanbok)                                    (B/L/D)                                                                                             

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (Seoul) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครที่ใหญ่
ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต้ มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลทีใ่หญ่ มปีระชากรประมาณ 25 ลา้น
คน ซึ่งเป็นบรเิวณที่อยู่อาศยัซึ่งประกอบด้วยบรเิวณมหานครอินช็อนและจงัหวดัคยอ็งกี เกอืบหนึ่งในสี่ของ
ประชากรชาวเกาหลใีตอ้าศยัอยูใ่นโซลและชาวต่างชาตอิกีประมาณ 275,000 คน 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์(Lotte world) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลกทีต่ ัง้อยู่ในกรุง
โซล ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคอื สวนสนุกในร่มทีช่ื่อว่า Lotte World Adventure ทีม่อียู่ทัง้หมด 4 ชัน้ แต่ละ
ชัน้ก็จะมเีครื่องเล่นต่างๆ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ และลานสเกต็น ้าแขง็ขนาดใหญ่ และในส่วนของสวน
สนุกกลางแจง้นัน้มชีื่อว่า Magic Island อนัเป็นทีร่วมเครือ่งเล่นหวาดเสยีวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ยงัมสีิง่อ านวย
ความสะดวกอื่นๆ ภายในบรเิวณสวนสนุกแห่งนี้ ไมว่่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์ฯลฯ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) 
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (Kimpap) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของ
การท าสาหร่ายและประวตัิความเป็นมาต้นก าเนิดของการผลติสาหร่ายและ
ขัน้ตอนการผลติสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวนั ใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ีท่ า
จากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิห้ลิม้ลองและเลอืกซือ้เหมาะแก่การน ามาเป็น
ของฝาก เช่น สาหรา่ยอบแหง้ , สาหรา่ยยา่ง  
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (Hanbok) เพื่อถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี (Cosmetic Gallery) เช่น Water Drop (ครมีน ้า
แตก) , Snail Cream (ครมีเมอืกหอยทาก) , Botox (โบทอ็กซ)์ , Aloe Vera Product (ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร 
ว่านหางจรเข)้ เป็นตน้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) สวรรคข์องนักช้อป ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล 
เป็นทัง้ตลาดกลางแจง้และขายกนัในตกึ มหี้างใหญ่ในย่านนัน้กว่า 20 ห้าง มรี้านย่อยๆ มากกว่า 30,000 รา้น 
เป็นแหล่งค้าของสนิค้าประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์กีฬา 
เครื่องกีฬา รองเท้า เครื่องส าอางและอื่นๆ เอกลกัษณ์ของการประเทศเกาหลยี่านทงแดมุนอีกหนึ่งอย่างก็คอื 
บรรดารา้นคา้แผงลอยทีม่เีรยีงรายอยู่โดยรอบ วางขายสนิค้าราคาถูกและอาหารทานเล่นของเกาหลทีี่น่าลิ้มลอง 
ไม่ว่าจะเป็น ปลาหมกึอบเนยถัว่ ต๊อกโบก ีไก่ทอดเกาหลแีละฮอทดอ็กทอดเฟรนช์ฟรายด์ที่จะมขีายในย่านทง
แดมุนเท่านัน้ นอกจากนี้ยงัมอีาหารเกาหลอีื่นๆ อกีมากมาย นอกจากนี้ย่านนี้ยงัเป็นแหล่งตดัชุดประจ าชาตขิอง
เกาหลหีรอืเรยีกว่าชุดฮนับกอกีดว้ย และเทีย่วชมบรรยากาศยามค ่าคนื  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บาบีคิว (BBQ) 
ท่ีพกั  HAEDAMCHAE GASAN , SEOUL หรือเทียบเท่า   
 
 

 

วนัที ่3 

เมอืงโซล - ศนูยส์มนุไพรน ำ้มนัสนเข็มแดง - ศนูยโ์สมแหง่รฐับำล – พระรำชวงัชำงด็อกกงุ - 

หมูบ่ำ้นบกุชนฮนัอก - ภเูขำน ำซำน - หอคอยเอ็น โซล ทำวเวอร ์-ดวิตี ้ฟร ี-  ยำ่นเมยีงดง                          

                                                                                                                          (B/L/-)                                                                                          
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (Red Pine) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณ
ช่วยบารงุรา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (Ginseng) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ี่
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตราฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมที่
มอีายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามคีุณภาพดีที่สุดในโลก มชีื่อเสียงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่า
ประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด้ 
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัชางดอ็กกงุ(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัทีส่รา้งหลงัจากพระราชวงั
เคยีงบกกุง(Gyeongbukgung Palace) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศ์โชซอน 
ทีไ่ดร้บัการดแูลรกัษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรบัราชวงศ์ และสวนบี
วอน(Biwon) หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน(Huwon) สวนหย่อมดา้นหลงัทีเ่ตม็ไปดว้ยต้นไมย้กัษ์อายุกว่า 300 ปี 
บ่อน ้า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน  

 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี (Bibimbab+Soup)  
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองบุกชนฮนัอก พาท่านเดนิยอ้นเวลากลบัไป
ยงับรเิวณทีต่ ัง้ของบ้านชนชัน้ยางบางของเกาหลใีนราชวงศ์โซซอน และยงัเป็น
เขตพิเศษที่ทางเทศบาลกรุงโซลอนุรกัษ์ไว้  โดยเราจะเรยีกว่า บุกชนฮนัอก   
ย่านที่บา้นสไตลฮ์นันกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศยัอยู่ หรอื ผูอ้นุรกัษ์
นิยม หรอื เศรษฐรีุน่ใหมท่ีช่อบกลิน่อายความเก่าแก่  ใกลก้นัยงัเป็นย่านสามฟ้า (ภูเขา น ้า และคน)  คอื ถนนซมั
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ซองดองกลิ ทีท่อดยาวจากพระราชวงัคยองบกกุง ไปจนถงึสวนสาธารณะซมัชองทีเ่ตม็ไปดว้ยต้นไมแ้ละความร่ม
รื่น ตลอดสองฝัง่ถนน รวมถงึในตรอกซอกซอยนัน้ มกีารออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่ก๋ไก๋เรยีงรายตลอดถนน   
ตลอดจนรูส้กีถงึกลิน่อายของความกลมกลนืระหว่างตะวนัตกและตะวนัออกผ่านรา้นค้าต่างๆ  เช่น พพิธิภณัฑ์
แสดงงานศลิปะ  รา้นอาหาร รา้นคาเฟ่  รา้นกาแฟ รา้นแกลลอรี ่รา้นแอนตกิ รา้นงานศลิป์  รา้นCreative รา้น
สนิค้าแฟชัน่งานดไีซน์ที่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง  รวมทัง้ศูนย์วฒันธรรมแฝงตวัอยู่ โดยมกัดดัแปลง
อาคารเก่าฮนันกใหม้คีวามสมยัใหมโ่ดยกลมกลนืระหว่างความเป็นฮนันกและโมเดริน์ 
น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาน าซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N Seoul Tower) 1 ใน 18 หอคอย
เมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบันํ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจาก
ยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะเหน็
ไกลไปถงึแมนํ้่าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ ไมว่่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และไม่ว่า
จะฤดูไหนๆ ที่นี่ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว 
และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าใหร้กักนัมัน่คง 
ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิท ์และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจตคู่รกัส าหรบัคลอ้ง ท่านสามารถ
เตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  
น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (Duty Free) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบ
รนดเ์นมชัน้น าแบบ New Collection ! มากมาย เช่น นาฬกิา, แว่นตา, เครื่องส าอางค,์ กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรปู 
หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเตม็ที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งักว่า 250 แบรนด ์
เช่น Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hermes, MCM, Dior, Fendi, Loewe, Prada, Miu Miu, Celine, 
Givenchy, Bally, Bottega Veneta เป็นต้น ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนด์
เกาหลกี็มใีห้เลอืกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่ารา้นค้าด้านนอกและบางยีห่้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอกี
ดว้ย หากจะเขา้ไปชอ้ปป้ิงกนัทีห่้างแห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครื่องบนิไปดว้ยเพราะต้องใชใ้นการซื้อ
สนิคา้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (Myeong-dong) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีชัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซื้อสนิคา้ได้อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคน
ไทย เช่น Laneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The Face Shop เป็นต้น เครื่องประดบั , 
ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ี่ฮติตลอด จนไปถงึของที่ระลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ใน
สนิคา้  
อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  HAEDAMCHAE GASAN , SEOUL หรือเทียบเท่า   
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วนัท่ี 4 
ศนูยส์มนุไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – มหาวิทยาลยัอีวา – ย่านอีเด 
– Hyundai Outlets  - ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน)                                 (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นาม ูทีเ่ตบิโตกลางป่าดง
ดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะส าหรบัคนทีท่ างานหนัก ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรสั
ตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (Amethyst Factotory) แดนเกาหลเีป็นแดนของ 
พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มเีสน่ห์เยา้
ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงัในการบ าบดัทัง้
ด้านร่างกายและจติใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถปกป้อง
คุม้ครองผูส้วมใส่ได ้ 
น าท่านเดนิทางสู่ มหาวิทยาลยัอีฮวา (Ewha Womans University)  คนเกาหลทีัว่ไปนิยมเรยีกมหาวทิยาลยั
สตรอีฮีวาว่า “อแีด” มาจาก อฮีวา คอืชื่อมหาวทิยาลยั และแดฮกัคโยหาวทิยาลยันี้เปิดมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1886 โดย
มจีุดเด่นอยู่ที ่อาคาร Ewha Campus Center (ECC) ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม โดยสรา้งอาคารเรยีนผ่าน
เนินเขาแล้วกรุด้วยกระจกทัง้ 2 ดา้น ด้านในจะเป็นห้องเรยีน ห้องอาหาร คาเฟ่ หอ้งสมุด ฯลฯ บรเิวณทางเดนิ
ด้านนอกก็เป็นจุดพกัผ่อน นัง่ชิล และทบทวนบทเรยีน เมื่อรวมกับทศันียภาพที่สวยงาม จงึท าให้บรเิวณนี้
กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮติตลอดกาล ท่านสามารถชอ็ปป้ิง ย่านช้อปป้ิงอีแดหรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลยัสตรี
อฮีวา เป็นยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววยัรุน่แฟชัน่วยัใสสไตลเ์กาหล ี สนิคา้ราคาไม่แพง ทัง้ยงัมสีนิคา้หลากหลายแนว
ใหเ้ดนิเลอืก ไมว่่าจะเป็น ของจุกจกิน่ารกัๆกิฟ๊ชอ้ปเก๋ๆ เครื่องประดับ เสือ้ผา้  แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์
เกีย่วกบัโทรศพัท ์เครือ่งส าอางต่างๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น (Jimdak)  
   น าท่านเดนิทางสู่ Hyundai Outlets หา้งสรรพสนิคา้แบรนดด์งัต่างๆใหท้่านชอ็ป

ป้ิงอยา่งจใุจ 
น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซื้อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 
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ลกูอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องส าอางโสม เป็นต้น และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเป
โร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นต้น 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบ ูสไตลเ์กาหลี (Shabu Shabu)  
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  
 

 

 

 

วนัท่ี 5 เมืองโซล (อินชอน) - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                      (-/-/-)                                                                                                                   
 

00.20  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้

เครือ่งบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดื่มไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04.50  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความ

ประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิ
นอตัรา  
ท่านละ 

เดือนสิงหาคม 

28 ส.ค. – 01 ก.ย.61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 

เดือนกนัยายน 

05 – 09 กนัยายน 61 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 

06 – 10 กนัยายน 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 

07 – 11 กนัยายน 61 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 

08 – 12 กนัยายน 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 

12 – 16 กนัยายน 61 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 

13 – 17 กนัยายน 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 

14 – 18 กนัยายน 61 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 

15 – 19 กนัยายน 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 

19 – 23 กนัยายน 61 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 

20 – 24 กนัยายน 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 

21 – 25 กนัยายน 61 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 
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22 – 26 กนัยายน 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 

23 – 27 กนัยายน 61 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 

24 – 28 กนัยายน 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 

25 – 29 กนัยายน 61 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 

26 – 30 กนัยายน 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 
 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 

วอน ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงินประกนัใดๆทัง้ส้ินก่อนออกเดินทางท่ีสนามบิน ** 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศเกาหลีใต้ ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 90 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย

ตรงเครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อ

แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้ ** 
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** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ให้บริการเฉพาะผูเ้ดินทาง ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ** 

 
** ประกาศส าคญัจากสายการบิน กรณีลกูค้าผูเ้ดินทางไม่ผา่นด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง 

ท าให้ลกูค้าต้องถกูส่งตวักลบัประเทศไทย ในส่วนน้ีอาจจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงบตัร

โดยสาร (ตัว๋) เท่ียวบินขากลบั รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ รวมไปถึงค่าปรบัท่ีทางประเทศปลายทาง เรียก

เกบ็เพ่ิม ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ลกูค้าผูเ้ดินทางจ าเป็นต้องเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในส่วนน้ีเอง

ทัง้หมด ** 

 

กรณีไม่ลงร้านหรือลงไม่ครบตามท่ีก าหนด ทางแลนดจ์ะเกบ็เพ่ิมร้านละ 100 USD ต่อคน 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ
และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัรา
ค่าบรกิารระบ ุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ
ลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั
จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรรมธรรม)์ กรณตีอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพื่อคุง้ครองสุขภาพ กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน  ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้
ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุก
ท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไม่ว่า
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
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เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 

ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออนอ
อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 
เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 
กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขน้อยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (Triple Room) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 
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- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเที่ยวทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู้ใหบ้รกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ
เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 
พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั
เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ
ขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 
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- กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ ัด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


